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Per a molts dels cristians evangèlics espanyols dels anys 70 del 

segle passat, el nom de Jordi Roig els és gratament conegut. Però 
sobretot la seva veu i les seves cançons. Una de les primeres gravacions 
evangèliques en vinil, difosa mitjançant una de les poques llibreries 
cristianes que hi havia a l’estat —la Llibreria 
Evangèlica del carrer Camèlies de la ciutat 
de Barcelona—, tenia en la seva portada la 
imatge d'un jove ben plantat tocant una 
guitarra i cantant. El disc, titulat rge R ig–

e sie t  fe i  es convertiria en un petit 
fenomen de masses evangèlic de l'època. 
[https://www.youtube.com/watch?v=C4K7Z98hyQE] 

Després arribarien altres enregistraments fonogràfics i les seves cançons 
es cantarien en moltes congregacions. Enmig de les difícils 
circumstàncies sociopolítiques del país i amb unes esglésies fermes 
davant les adversitats, l'elegància i distinció de la seva agradable veu va 
portar el missatge etern de salvació a moltes llars. I va ressonar per 
dècades. Encara avui se’l recorda amb afecte. 

 
 



 

EL CONTEXT 
 
Allà pels anys 60 i principis dels 70, les esglésies protestants 

espanyoles vivien la seva fe preferentment dins de les capelles. Després 
de la Guerra Civil (1936-1939), el règim dictatorial del general Franco, 
aixoplugat sota el nacionalcatolicisme, va imposar al protestantisme una 
fèrria clandestinitat que a poc a poc aniria deposant fins a permetre una 
llibertat més o menys vigilada. Però enmig de les dificultats i restriccions 
sociopolítiques, el testimoni cristià era viu, les congregacions creixien i 

cada dia e  Se y r afegia a a c u itat e s qui ac ie  a sa vaci  (Fets 

2:47). Tanmateix, en el procés espanyol de conciliació social amb un 
Occident en progrés i amb grans canvis socials, econòmics i culturals, 
les congregacions van evolucionar en la seva manera de presentar 
l'Evangeli, renovant continguts estètics i formes de testimoniatge. I 
encara que va ser un procés tímid i lent, a poc a poc van començar a 
apropar-se, però sense barrejar-se, a una societat que evolucionava a una 
altra velocitat. Però viatgem momentàniament dues dècades enrere. 

Després de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, 
l'Europa dels anys 50 va viure un decenni d'accelerada reconstrucció i 
progrés, malgrat que Espanya quedaria endarrerida pel seu aïllament 
polític. No obstant això va ser una època d'esperances de cara a un futur 
que s'entreveia, si més no, inacabable. I enmig de les noves oportunitats 
de desenvolupament social i cultural Occidental, la indústria nord-
americana va descobrir els joves com a objecte de mercat. Les empreses 
discogràfiques van veure en ells un nínxol de negoci important, 
aprofitant la revolució musical que protagonitzarien grans icones de la 
música com Nina Simone, Jerry Lee Lewis o Elvis Presley. Si bé els anys 
40 havia estat la dècada del Jazz, els 50 va suposar una explosió musical 
en què gèneres com el Rock and Roll, el Pop, el Swing, el Rhythm and 
Blues i el Blues van dominar i definir la música d'aquesta dècada. 

Va ser als anys 60 quan l'aparició del grup britànic The Beatles 
marcaria una nova fita en la història de la música. La seva influència seria 
determinant en les societats occidentals, sobretot en els joves i en una 



multitud de grups que van imitar el desvergonyiment i bon saber fer 
artístic dels quatre músics de Liverpool. Aquesta dècada també va ser la 
de les protestes juvenils del Maig del 68, que va participar definitivament 
en un canvi de mentalitat de la joventut, contrària a la societat de 
consum, el capitalisme, l'imperialisme i l'autoritarisme, provocant un 
empoderament de la cultura popular i una revolució de les formes. Així 
mateix, el moviment hippy va començar a tenir una gran influència sobre 
la joventut, fins al punt d'introduir-se en molts àmbits de la societat, fins 
i tot en l'estètica d'alguns joves cristians. Però, com van afectar o influir 
tots aquests canvis en les esglésies evangèliques de l'època? 

 
A Catalunya, i concretament a Barcelona, les congregacions 

assistien a un lent despertar pel que fa a les formes i l'estètica 
comunicacional, d'altra banda bastant al marge dels grans canvis socials 
que s'estaven produint. En general, les relacions i activitats de les 
esglésies evangèliques catalanes romanien en un cert ostracisme. La seva 
veu profètica s'escoltava dins de les capelles, amb totes les particularitats 
d'una subcultura reprimida però molt viva de portes endins. Però també 
es produïa una reproducció en paral·lel d'alguns dels vectors sociològics 
externs, com l'idioma d'ús, les relacions socials o les formes de 
comunicació interna.  

Una estranya particularitat estaria present en les congregacions 
catalanes: el culte es realitzava totalment en llengua castellana, mentre 
que les converses entre els creients abans i després de la reunió eren 
majoritàriament en català. És a dir, en arribar a les capelles, una immensa 
majoria dels creients parlaven català entre ells. Però quan començava el 
culte, tots aquells que es relacionaven en català passaven a fer-ho en 
castellà, tant la presidència de la reunió, els cants, les predicacions, les 
oracions, etc. I quan acabava el culte tornaven a parlar en català, 
relacionant-se en aquesta llengua. L’encara més inversemblant i insòlit era 
que en la gran majoria de llars en què la llengua íntima i familiar era 
únicament el català, quan pregaven, tant devocionalment com abans dels 
menjars, ho feien en castellà. Tot i que el franquisme començava a 
consentir algunes llibertats sociolingüístiques menors, aquesta va ser, 
bàsicament, una conducta de temorosa obediència davant d'un règim 



polític fiscalitzador, malgrat que dins de les esglésies també era una 
actitud de deferència vers la immigració de parla castellana que 
massivament arribava a Catalunya des d'altres territoris de l'Estat 
espanyol. Aquella realitat sociolingüística va propiciar en els evangèlics 
catalans una estranya derivació de caràcter psicoespiritual: per parlar amb 
Déu i de Déu, la llengua correcta era el castellà. Una insòlita discordança. 
Les formes relacionals psicolingüístiques familiars no harmonitzaven amb 
les íntimes de l'espiritualitat amb Déu. 

Una altra de les particularitats de les esglésies, més concretament 
en la denominació de les Assemblees de Germans, tenia relació amb la 
música. En el culte dominical matutí —l'anomenat Partiment del Pa o 
Sant Sopar—, el cant era exclusivament a cappe a  és a dir, sense cap 
instrument d'acompanyament, ni tan sols el tradicional orgue. Els himnes 
es cantaven a viva veu. Quan en el temps de culte lliure algú s'aixecava 
per sol·licitar el cant d'un himne —fent al mateix temps una petita 
introducció al·lusiva o llegint les primeres línies—, habitualment un 
germà que tenia un bon sentit o una mínima capacitat musical, aixecava 
la veu introduint les primeres notes. Així s'iniciava el cant 
congregacional. Tan sols entonar les primeres paraules de l'himne era 
suficient perquè tots els congregants s'afegissin com un sol hom a 
cappe a. Aquesta tradició de les Assemblees de Germans va romandre 
durant anys, descobrint una posició teològica i costumista que en la 
dècada dels 80 començaria a decréixer. 

I, com a últim, cal recordar que fora dels himnes congregacionals 
l'única música especial eren els cors d'església, que cantaven himnes 
tradicionals a quatre veus amb totes les estrofes interpretades de la 
mateixa manera o, a tot estirar, amb alguna petita variació o arranjament. 
Com que en el culte del matí només estava permès el cant 
congregacional sense l’acompanyament d'instruments, en la reunió de 
predicació de l'Evangeli de la tarda era on es consentia la seva 
participació. No obstant això, entre finals de la dècada dels 50 i principis 
dels 60 començarien a sorgir alguns quartets d’harmòniques o de veus 
masculines, i fins i tot algunes de femenines, que donarien un nou 
impuls a la musicalitat evangèlica. Quartets com Jericó, Voces de Nueva 
Vida, Bethel o Maranatha, que interpretaven himnes i espirituals negres a 



quatre veus, van significar un pas endavant en l'expressió i comunicació 
musical evangèlica. 

Tots aquests aspectes socioculturals, socioeclesiològics i 
costumistes va ser el brou de cultiu en el qual va créixer Jordi Roig 
(1948-1994) i que d'alguna manera influirien o participarien en la seva 
música i composició. Sense cap dubte, l'anomenat 'El catalán de la voz 
tierna’ —renom que li va posar un locutor de ràdio barceloní en 
escoltar-lo cantar— va marcar una fita en la particular història evangèlica 
del país. En realitat va ser un dels primers cantants evangèlics que va 
compondre cançons, tant lletra com música; i a l'interpretar-les se li 
denominaria cantautor. Fins llavors la majoria de les participacions de 
músics evangèlics espanyols del segle XIX i XX havia estat posar lletra a 
himnes forans o traduir-los directament de l'anglès o l’alemany, però hi 
ha poquíssimes referències a la creació autòctona en un sentit complet. 
Alguns exemples són Mateu Cosidó (1825-1874) o, més prolífic que 
Cosidó, Enrique Turrall (1867-1953), d’origen britànic i naturalitzat 
espanyol. Malgrat que la majoria de la seva obra van ser traduccions 
d'originals anglesos i textos lliures, és de destacar algunes poquíssimes 
creacions d’himnes, amb lletra i música pròpia. Així que, en realitat, Jordi 
Roig va ser un autèntic pioner en la composició de cançons. Però aquest 
honorífic títol no implica que la seva obra musical fora de menor 
categoria o de baixa qualitat. Tot el contrari: les seves cançons van ser i 
són extremadament belles, tant musicalment com poèticament. I també 
teològicament. 

 

L’ESSÈNCIA 
 
Més enllà de les ascendències socioculturals i generals que van 

influir en la seva música i composició, Jordi Roig provenia d'una família 
en la qual l'art era present de manera constant i incondicional. Fill únic 
d’Abdón Roig i Maria Cots, Jordi va rebre una gran influència artística 
dels seus progenitors. Els seus pares es dedicaven professionalment al 
món de la faràndula, viatjant per tota Catalunya i també per Espanya 
amb diversos espectacles amb una companyia de teatre. És per això que, 



des de petit, en Jordi va rebre la llavor artística i una gran sensibilitat 
vers tot allò que tingués relació amb l'art. Així que no és gens estrany 
que la seva mare compongués algun cant de lloança a Déu que fins i tot 
es cantaria a la seva església de Santa Coloma de Gramenet, quan ell 
encara era un nen. Indubtablement el nucli familiar li va proporcionar un 
immillorable context artístic sobre el qual desplegaria els seus talents. 

Tanmateix, una realitat particularment trans-
cendent que va ser de gran ascendència en la seva 
infantesa, adolescència i com a futur compositor, 
va ser l'ànima poètica de la seva mare. Tan bona 
poeta com rapsode i amb una declamació ex-
cel·lent, Maria Cots va desenvolupar aquest art 
des de jove, malgrat que l’eclosió arribaria a la maduresa. Amb un 
timbre greu, vigorós, una dicció ben articulada i un notable sentit de la 
mètrica lliure, Maria va escriure diverses poesies que no serien 
publicades. Però ja a finals del passat segle editaria un poemari textual i 
sonor que seria un dels seus grans llegats: Se i as de eter idad–P esia 

stica. 
El testimoni artístic el rebria Jordi d'una manera més pràctica quan 

cap als 11 anys els pares li van regalar una guitarra. Ràpidament va agafar 
l'instrument i pel seu compte va començar a assajar els primers acords i 
a fer les primeres interpretacions familiars. Animat i inspirat per alguns 
discos d'intèrprets espanyols i estrangers que havia adquirit, va 
començar a cantar, reproduint també algunes cançons. Si bé mai no va 
estudiar guitarra de manera reglada, la seva habilitat i desimboltura amb 
l'instrument el va portar a dominar els acords amb gran habilitat. I 
malgrat que anys més tard rebria algunes classes particulars de piano de 
David Andreu —trobades on preferentment compartiria les seves 
composicions, rebent guia i consells pràctics del seu professor—, el seu 
vincle artístic amb la guitarra va ser prioritari. A poc a poc aquesta 
predilecció el portaria a introduir-se en altres tipus de música més 
allunyats dels clàssics himnes de l'església. 

 
La mare d'en Jordi s'havia convertit a la fe evangèlica en una 

església de les Assemblees de Germans de Santa Coloma de Gramenet, 



població limítrof amb Barcelona, on amb el seu marit va tenir residència 
permanent. En realitat, la congregació de Santa Coloma era filla d'una 
altra església de les Assemblees de Germans de la capital catalana, que es 
reunia a l'avinguda Mistral. Durant un temps Maria Cots va compartir 
assistència dominical a les dues congregacions, fins que a poc a poc es va 
anar integrant en la de la capital barcelonina. Al principi Jordi no assistia 
molt regularment a les reunions que se celebraven a l'església de 
l'avinguda Mistral. I si ho feia, normalment era en els cultes de la tarda, 
habitualment acompanyat d'un amic. Però des que Jordi va conèixer a 
Marisa Sala, que posteriorment seria la seva esposa, progressivament va 
començar a integrar-se en el cercle de joves de la congregació i en les 
activitats. 

En aquest temps de festeig amb Marisa va ser quan es va formar 
un grup d'amics d'entre algunes parelles de l'església de l'avinguda 
Mistral. Els més habituals, Enrique Pérez i Carme Mundó; Carles 
Rodríguez i Encarna Viles; Rafael Garay i Mª Rosa Rebollo; i Jordi Roig i 
Marisa Sala, anaven alguns dissabtes o dies festius a passar el dia en una 
segona residència que Carles Rodríguez tenia a la província de Lleida. 
Allà, entre vetllades i converses, van descobrir que Jordi tocava la 
guitarra i cantava amb passió i bona qualitat. Així que aquelles informals 
reunions ràpidament es van amenitzar amb música i amb alguns dels 
èxits pop-rock de l'època que Jordi interpretava notablement. 

Entre totes les ascendències musicals que havia rebut en la seva 
adolescència i joventut, un dels seus grans referents va ser John Gary. El 
cantant nord-americà que va gaudir d'una llarga discografia i que va 
cantar en pel·lícules, a Broadway i que a més va tenir la seva pròpia sèrie 
de varietats de televisió en horari estel·lar, intervenint també amb 
diferents orquestres en centenars de concerts, va ser per al jove Jordi un 
model i també una positiva inspiració artística. Entre tots dos hi havia 
algunes particularitats vocals molt coincidents. John Gary tenia un 
timbre dòcil i clar, amb un control de la respiració excel·lent i un rang 
de veu excepcionalment ampli de tres octaves i mitja: pràcticament des 
d'un baríton robust fins a un tenor alt i dolç, sovint en la mateixa cançó. 
Jordi Roig també disposava de manera natural semblants condicions 
vocals. Tant podia entonar uns greus ferms i càlids, com un registre de 



tenor lleuger i net, fins i tot arribar a un falset de bella factura amb gran 
seguretat. Aquest ampli registre tonal, juntament amb la docilitat i 
expressivitat de la seva veu, li donaria una personalitat única i una 
capacitat de comunicació inigualable. Tots dos, John i Jordi, gaudien de 
similars qualitats vocals, així que no va resultar gens estrany que, en 
descobrir-lo, el català es fixés en ell i d'alguna manera s'identifiqués 
musicalment amb el nord-americà. 

 
Jordi era un noi molt apreciat per tots. De caràcter una mica 

tímid, però molt proper, agradable, sociable i sempre de tracte exquisit, 
la seva afició per la música i bon caràcter el va portar a ser molt estimat. 
I de la mateixa manera que van 
descobrir que tocava la guitarra, 
també van descobrir que componia 
i que ho feia molt bé. Aviat les 
seves cançons van traspassar el 
petit cercle del grup d'amistats, 
arribant a l'àmbit públic de la mateixa església de l'avinguda Mistral de 
Barcelona. Tant les diverses influències musicals seculars com 
l'ascendència poètica i espiritual de la seva mare, ràpidament es van fer 
present en les primeres composicions. Les melodies i els poemes 
desbordaven bellesa. Al costat de l'indestructible suport de la seva 
parella, Marisa Sala, i també animat per l'afecte dels seus amics i 
l'aprovació dels ancians de l'església, a poc a poc va començar a cantar 
en els cultes dominicals. Com que en els matins tant una altra música 
que no fossin els himnes com qualsevol instrument musical estaven 
vetats, va haver de ser en el culte de la tarda quan se li va permetre 
interpretar els seus cants. Així, doncs, en altres reunions eclesials en dies 
festius, quan a la tarda se celebrava un culte conduït exclusivament pels 
joves, era una altra de les ocasions en què Jordi participava. 

Molt aviat les seves cançons van traspassar les parets de la seva 
església i arribarien invitacions de moltes altres congregacions, algunes 
filles de Mistral, com la situada al carrer Jaume Roig, i, especialment, de 
uve tud para Crist . Aquesta entitat interdenominacional que en aquells 

temps estava presidida per Joan Gili, més la participació, entre altres, 



d'Ángel Blanco o Benjamí Angurell, va ser el millor aparador per a les 
cançons de Jordi Roig. Les activitats evangelístiques que es realitzaven en 
algunes de les esglésies de major aforament de Barcelona, com la del 
carrer Verdi o la de Bona Nova, tenien com a denominador comú una 
gran afluència. Una activitat especial per als joves de les esglésies era a 
H ra de a uve tud. Impulsada i dirigida primerament per Josep Monells 
i després per Jaume Triginé, se celebrava regularment cada mes. Va ser 
en aquestes magnes reunions on en Jordi era convidat a cantar i on la 
seva música i poemes van captivar nombrosos creients, molts d'ells, els 
més adults, encara reticents a acceptar certs estils que no fossin els 
clàssics himnes i, també, la guitarra. Si tenim en compte que en el culte 
matutí de la majoria de les esglésies el cant encara era a cappe a i només 
es cantaven himnes pietistes traduïts de l'anglès o de l'alemany, la majoria 
del segle XVIII i XIX, es podrà endevinar la reticència d'alguns cristians a 
admetre certes novetats. Lògicament, la guitarra entrava en aquestes 
reticències. 

No obstant això, Jordi Roig tenia a favor seu tres virtuts que li 
van permetre ser molt acceptat i ben rebut. D'una banda tenia una gran 
habilitat per tocar la guitarra de manera delicada i gens estrident. Per a 
algunes mentalitats tradicionalistes, la guitarra encara es relacionava amb 
festes mundanes i balls folklòrics, tots dos rebutjats en la moral 
protestant de l'època. D'altra banda Jordi tenia en el seu haver unes 
melodies aparentment senzilles però molt ben construïdes, que arribaven 
amb credibilitat als cors de creients i no creients. I, com a últim, tant 
poèticament com teològicament els textos en castellà estaven molt ben 
escrits. Així que totes aquestes virtuts van obrir de bat a bat una porta 
a fi que la seva música arribés a tots els oients. 

  

EL DISC 
 
El 1967 l'Estat espanyol va fer un important pas en les llibertats 

socials promulgant l'anomenada ey de ibertad Re igi sa. Després de 
dècades de rígida hegemonia de l'Església catòlica romana s'obrien alguns 
indefinits horitzons. Amb la visió de les oportunitats que aquesta nova 



llei oferia, Joan Gili, empresari, home de negocis, evangelista i fins 
aleshores president de uve tud para Crist  (1948-1968), va fundar en 
aquell mateix any –1967– una nova entitat interdenominacional 
anomenada Eva ge is  e  Acci . Aquest pas de fe i compromís de 
Joan Gili, juntament amb la participació d'altres creients com Ángel 
Blanco, va donar un nou impuls a l'evangelització, amb una dedicació 
intensiva a l'ús de la ràdio, música, campanyes, equips evangelístics, 
pel·lícules i premsa secular, tot posat al servei de l'església local. En 
conseqüència, a l'any següent Joan Gili va deixar les seves 
responsabilitats a uve tud para Crist  per dedicar-se exclusivament al 
ministeri d’Eva ge is  e  Acci . 

Per aquells anys uns missioners nord-americans, Harold J. Kregel i 
la seva dona Esther, obririen a Barcelona la primera llibreria evangèlica. 
Corria l'any 1965. Situada cara a cara i cantonada contra cantonada amb 
l'Hospital Evangèlic, la llibreria es va convertir en obligat indret de 
trobada per a l'adquisició de Bíblies i llibres cristians. En visitar els seus 
malalts a l'hospital, molts creients passaven, prèviament o posteriorment, 
per la botiga evangèlica per veure, fullejar i adquirir articles cristians. 
L'obertura de la ibreria Eva g ica el 1965, juntament amb la fundació 
d’Eva ge is  e  Acci  el 1967 va propiciar el primer enregistrament 
de Jordi Roig, a finals de 1969. Precisament el juny d'aquest mateix any 
havia cantat en el majestuós i modernista auditori del Palau de la Música 
Catalana, a Barcelona, en un acte de testimoniatge organitzat 
conjuntament per Eva ge is  e  Acci  i uve tud para Crist . Va ser 
el primer cantant de la petita història evangèlica espanyola en actuar en 
un escenari de tan alt nivell artístic. Gràcies al fet que la seva veu i les 
seves composicions ja eren ben conegudes i estimades pels creients de 
les esglésies barcelonines, en alguns moments els seus cants van ser 
corejats pels assistents. 

rge R ig e sie t  fe i  (1969) va ser una 
producció d’Eva ge is  e  Acci  que distri-
buiria en exclusiva la ibreria Eva g ica que 
estava al carrer Camèlies de la Ciutat Comtal. 
[https://www.youtube.com/watch?v=C4K7Z98hyQE] La 
imatge de Jordi a la portada, tocant la guitarra i 



en posició de cantar, es convertiria en una icona de la música evangèlica 
de l'època. La primera edició del single s'esgotaria en només cinc mesos. 
La seva transparent veu, acompanyada pel Trio Ebenezer, integrat per 
tres missioneres nord-americanes (Carolina de Fasold, Bàrbara de Kenny 
i Jolene Wilson), el contrabaix d’Ambròs Monsó i l'orgue de Víctor 
Mirón, va ser una fita musical per al poble evangèlic català. Un abans i 
un després. A la contraportada de l'àlbum es podia llegir aquesta 
preliminar ressenya a cadascuna de les quatre cançons de l'àlbum: 

Vivi s e  u  u d  de s bras. Aqu  y a  se eva ta  a tares  
u e t s  aus e s. Cada u  pr yecta a s bra de su e sa e  

cie t fic  tec gic  p tic  fi s fic   re igi s . A su s bra se escribe  
se discute  se pe ea  se cree  se iega  se acepta  se recha a. E  h bre vive 
afa sa e te su i te sa vida h ri ta  y a trav s de e a busca a s uci  
a sus pr b e as. Per  a busca de espa das a a s bra vertica  de a Cru . 

vida que a S bra de a Cru  es e  ugar d de Di s hab a a  h bre 
p r edi  de su Hi  esucrist . 

Es a  d de  s frece desca s  pa  y sa vaci  eter a. De ah  e  
c se  de a e dica ca ci  D ate ecer p r tu Sa vad r  P rque e  

s bra s de Crist  est  a respuesta de Di s a  ca sa ci  de  h bre. Y si 
hay a gu a espera a  vie e de . Si ha pa  s   a puede dar. Si hay 
sa vaci  s   a frece. 

Y cua d  t da a creaci  ri de g ria a su Cread r y e  h bre 
a ad  a a c quista de  espaci  tie e que ad itir  a creaci  es 
aravi sa!  c  s ra  e  que se ha c bi ad  a a s bra de a Cru  y 

ha desca sad  e  su Sa vad r ha de exc a ar c  Gratitud  Gracias  Di s 
! 

P rque es e t ces cua d  ca bia s di ses te p ra es p r e  Di s 
eter . Cua d  su i certidu bre se tra sf r a e  fe. Cua d  a Cru   
es s  u  sig  re igi s  si  u a vive cia c sta te que e hace exc a ar 
de c ra  e sie t  fe i !  

 
Aquestes primeres quatre cançons van ser la gran targeta de 

presentació dels discos que posteriorment arribarien. La poesia de 
‘Déjate mecer’ relatava amb la tendra analogia d'un balancí el gran 
descans que hi ha en Déu, parafrasejant en les seves estrofes passatges 



bíblics com Mateu 6:34 o Lluc 12:20-32. ‘Gratitud’ descrivia un somni, 
rememorant com els ocells de cel no sembren, ni seguen, ni recullen, 
però Déu en té cura i viuen amb agraïment, parafrasejant en part el 
passatge de Mateu 6:26-33. O ‘La sombra de la Cruz’, una exposició 
poètica dels successos cims del Calvari i la resurrecció, segons Mateu 27. 
I ‘Me siento feliz’, un testimoni joiós de confiança i esperança en el seu 
Salvador. 

Totes les composicions tenien clares ressonàncies de les Escriptu-
res, un alt contingut poètic i una melodia aparentment senzilla però 
plena de musicalitat. L’assemblatge d'aquests tres elements de tanta 
qualitat i calidesa artística i espiritual va ser la gran virtut d’en Jordi Roig. 
En la petita història d'unes esglésies evangèliques que a poc a poc sortien 
de l'ostracisme i seguien lluitant per la seva visibilitat social, ningú fins 
aleshores havia estat capaç d'expressar-se amb un llenguatge tan actual i 
contextualitzat en totes les seves variables. A l'interior del disc es podia 
llegir la identitat de l'autor: 

rge R ig es u  ve  u iversitari  aut r e i t rprete de sus 
pr pias ca ci es. Aparte de u a faci idad extra rdi aria e  a c p sici  
de as e d as  hace de sus ca ci es a g  s que u a si p e 
i terpretaci  e  dese  de c u icar. As   expres  e  u a e trevista para 
a radi  ‘  que dese  es tra s itir e  testi i  de i pr pia 

experie cia acerca de Di s’. As   e te di  ta bi  a ay r a 
de s que e ar  e  Pa aci  de a sica de Barce a  u  d a 
de  es de u i  de 1969 e  e  que rge ca t  a gu as de as 
ca ci es que se frece  e  este disc . Esta vive cia espiritua  
que  sie te es a que e hace ca tar ‘ e sie t  fe i ’ . 

 

LES CANÇONS 
 
Després d'aquell emblemàtic primer disc senzill, van 

arribar quatre més. Primerament un de plàstic, amb una sola 
cançó: i avidad (1971) [https://www.youtube.com/watch?v=zz2wHEzf7Go] i 
seguidament altres tres: rdi R ig Cre  e  es s (1973) 

[https://www.youtube.com/watch?v=Cn_kABpZVyA], rdi R ig E  a r de 



Di s (1974) [https://www.youtube.com/watch?v=SlOTaJS8x4I] i Fav rit s de rdi R ig 
(1975) [https://www.youtube.com/watch?v=WhY5BW3P70A], sent aquest darrer un 
recull dels anteriors. A part va fer sengles col·laboracions en altres dos 
àlbums que no serien propis: e dias para e  a a (1971) 
[https://www.youtube.com/watch?v=UGRN7pIvKwo] i E cue tr s c  a Bib ia (1976) 

[https://www.youtube.com/watch?v=_-xE8JvjAK8], tots dos editats per Eva ge is  
e  Acci . En el primer interpretaria quatre cançons ja conegudes, 
completant el Lp amb alguns himnes d'una coral reunida per a l'ocasió, el 
Trio Ebenezer i el quartet Cantores del Rey. I en el segon del 1976 
participaria amb dos temes totalment inèdits respecte als anteriors 
enregistraments, amb un missatge evangelístic de Daniel González (1939-

2018). 
En les diferents produccions i amb diferents responsabilitats i 

implicacions segons fossin les necessitats, Jordi va comptar amb un elenc 
de destacats músics cristians de l'època: Ambròs Monsó, contrabaixista i 
organista de l'església baptista de la Bona Nova; David Andreu, pianista 
de la congregació baptista de Manresa i més tard del carrer Verdi de 
Barcelona; Samuel Muñoz, al baix i harmonicista també d’aquesta mateixa 
església; Josep Ventura, guitarrista i flautista de l'església metodista de 
Sants; Javier Olmos, bateria que pertanyia a la congregació de les 
Assemblees de Germans que es reunia en el Passeig Maragall; i Víctor 
Mirón, organista, de la mateixa església. 

A banda de la discografia publicada, Jordi Roig també va participar 
en els programes de ràdio aravi sa Gracia i e t s dev ci a es  
que es presentaven setmanalment per Ràdio Montecarlo. El polifacètic 
predicador, professor i escriptor Miguel Valbuena Cabarga (1919-2010) 
gravava els programes en un petit estudi de gravació que tenia en un 
apartament de Barcelona. Acabades de gravar i editar, les cintes 
magnetofòniques viatjaven cada setmana a Mònaco per diversos 
conductes per ser emeses en l’ona curta radiofònica, esquivant així les 
restriccions comunicatives del règim dictatorial de Francisco Franco. 
Entre d'altres, Jordi era un dels músics sol·licitats per anar al petit estudi 
i gravar algunes de les seves composicions. I una de les amistats de Roig 
va ser, precisament, el fill del missioner, Miguel Valbuena Heredia, amb 
qui va tenir una dilatada relació i qui és dipositari d'alguns d'aquells 



registres sonors. Així mateix, en els enregistraments musicals del petit 
estudi participaria Samuel Muñoz al baix, cunyat de Valbuena Heredia. 

 
Les composicions d’en Jordi Roig van tenir l'estimable participació 

d'uns instrumentistes que també van ser pioners d'un nou llenguatge 
musical pop, aliè al tradicional cant a cappe a de les esglésies. Però al 
costat de les belles melodies, l'ànima de les cançons de Roig radicava en 
els poètics textos, plens de sentit espiritual i missatge etern. La poesia 
tan ben conreada per la seva mare, Maria Cots, tindria el seu reflex 
inspiracional i mimètic en l'obra d’en Jordi, fins i tot amb la participació 
de la progenitora. Dos breus fragments de la cançó a s bra de a cru  
[https://www.youtube.com/watch?v=C4K7Z98hyQE&t=164s]  deixen ben palesa la seva 
solidesa poètica: 

E  s  sus ray s de r  a da ya   
as s bras de a che traspas . 

Y e  d a a  despu tar tres cruces perfi   
y de u a dice  que br t  e  a r . 
…  
E  d a e  egra che se v vi  
s cie s  esc dier  su d r. 

Y cie  y tierra fue testig s de su a r  
pues t d  estaba escrit  y se cu p i . 
…   

 
Una altra de les particularitats de la composició de Jordi Roig era 

la implícita invitació a seguir Jesús en els seus textos. A Cre  e  es s 
(1973) cantava: [https://www.youtube.com/watch?v=Cn_kABpZVyA] 

…  Dete te a  escuchar 
ah ra que hay tie p  y ugar  
a hist ria debes saber   
a ste ta  ve  segur  ser   
a ste s de u a ve . 
…  

Escucha i ca ci   
despierta tu c ra   



e vate e  raci  
y c a a y ver s   
ta bi  se tir s  
a gracia de su perd . 
…  

 
 Totes les composicions van ser molt apreciades pels creients de 
l'època, però dues d'elles serien, a més, molt estimades i cantades en 
moltes esglésies catalanes i d’arreu de l’estat. Una d'elles es titulava i 

e r a ig  malgrat que també se la coneixia per la primera línia del 
cant, A  cru ar s va es  [https://www.youtube.com/watch?v=SlOTaJS8x4I&t=402s]  

A  cru ar s va es  e  e  r   e  e  ar  
 e tre as estre as y ta bi  e  a ciudad  
 sie t  su prese cia  a i ad  Crist  est . 
  es i a egr a y e quier  as  ca tar  
 i e r a ig  i es s  i ibertad  
 gu as T  is pas s e  a vida a  ca i ar  
 te e de tu a   e de es resba ar  
 va e c tig  d de quiera que T  vas. 
 
 Crist  es i espera a y i ibertad. 
 Es i c pa er  c   quier  a dar. 

…  
 
 Una altra composició també molt popular entre les esglésies 
espanyoles va ser e sie t  fe i  [https://www.youtube.com/watch?v=C4K7Z98hyQE]  
un cant a l'esperança cristiana en què Jordi Roig lletrejava la seva 
experiència de fe:  

e sie t  fe i  h y pued  ca tar. 
S  que para  existe u  ugar 
d de  te dr  que sufrir a s  
d de rei ar  a fe icidad. 
 
Es a g  que  se puede exp icar  
se debe se tir  se debe tar. 



Es c  a u  de  s  que a  sa ir  
ca ie ta tu ser y te hace vivir . 
…  

 
 En general, en els seus cants s'observa un triple comesa. Prime-
rament, lloança i confiança en Déu, presentant un Salvador amb qui es 
pot descansar plenament. Exemple d'això són les composicions C fiad  
est y  S  e  Ti  D ate ecer  Gratitud  Cre  e  es s  e sie t  fe i  E  
Ti c f  i e r a ig  Sa  23  Si hay desesperaci  A abad o Y  
s y fe i .  

En segon terme, un viu i clar testimoni: D de estabas t  
Recuerda esta ca ci  a s bra de a cru  A r de Di s  Hay tra vida  
Sigue a se da  Si hay desesperaci  o i avidad.  

I, en tercer lloc, una evocació a l'eternitat, amb algunes 
composicions al·lusives com Ciudada  de  cie  uici  fi a  erusa  o 
Hay tra vida. A més a més d'aquests tres tipus de cançons també va 
escriure dues relacionades amb la Bíblia – para es a is pies y S  e  
a gra  ciudad– per una sol·licitud de Juan Gili per a un disc senzill 
d’Eva ge is  e  Acci . 

Pel que fa a l'àmbit lingüístic dels seus textos, la immensa majoria 
van ser escrites en castellà, de manera que el seu missatge i veu va 
arribar a altres llocs de l'Estat espanyol, Amèrica del Sud i alguns països 
europeus. No obstant això, algunes escrites en la seva llengua més 
íntima, propera i familiar, la catalana, es van perdre sense deixar cap 
rastre discogràfic ni tampoc fonogràfic. Unes poques van ser traduïdes 
del castellà gràcies a l’edició del cançoner sica ve  a cura d’Ambròs 
Monsó. I només una ha perdurat en el temps, en versió original en 
català, [http://www.josepmarclaporta.com/llumdenit/JR-A-l-igual-que-el-vent.pdf] de la qual es 
conserva la partitura: A ’igua  que e  ve t. La realitat és que per una raó 
o una altra no ha estat possible gaudir d'altres cançons 
extraordinàriament belles i que tanmateix haurien estat de benedicció. 
 
 Una de les grans virtuts de la composició de Jordi Roig era la seva 
alta capacitat narrativa. La facilitat amb què desenvolupava un argument 
bíblic, donant-li sentit i contingut, li permetia explicar històries de tal 



manera que a l'oient li arribés el missatge etern en tota la seva dimensió 
espiritual. A més de la facilitat descriptiva plasmada en la cançó i 

avidad, un dels exemples més bells i explícits de la seva discografia és 
E  Ti c f  [https://www.youtube.com/watch?v=SlOTaJS8x4I&t=646s]  de l’àlbum E  
a r de Di s (1974). L'excel·lent adaptació i unió de dos destacats 
passatges bíblics –Mateu 14:22-33 i 26:69-75–, al costat de l'excel·lent 
arranjament musical a piano de David Andreu, és una joia literària, 
musical i espiritual que sobresurt amb llum pròpia: 

Ha e a dar s bre e  ar   
di  Pedr  u a ve . 
Y es s si  dudar   
e escuch  y di  Ve . 

Per  pr t  se hu di  p c  e s eg   
e fa taba s fe  e i vad a e  te r. 

 
Que pere c  Se r  p r fav r  s va e!  

 te a e es de  que si  ti rir ! . 
Y es s se acerc  y su a  e di .  
Y ta  s  exc a  H bre de p ca fe! . 
 

Cu tas veces e dire s   
Se r  perd . Te  i a   

p rque hu di d e est y  
Cu tas veces e dire s   
Se r  ca . S va e  

que y  c f  e  Ti  
 
— Sie pre te seguir  d de vayas ir . 
— Pedr  e egar s   
p r tres veces  har s .  
Y a  irar e e  Se r   r  c  d r.  
E te di  que es s iba s  a a cru . 
 

Ve ad sie pre y rad   
di  e  de a r.  



 dud is u ca s   
 te g is s te r  

p rque y  he de v ver   
y  s y vuestr  Past r  
y p r sie pre ser   
c  v s tr s est y . 
 
Y  c f  e  tu pr esa  s  que ve dr s   
sig  a da d  p r a se da de pa . 
E  i vida  hay ti ieb as  T  eres a u   
resp a dece p r s sig s tu cru . 
E  i vida  hay ti ieb as  T  eres a u   
resp a dece p r s sig s tu cru .    

 
Recórrer l'obra musical de Jordi Roig és transitar per una poesia 

molt descriptiva, encara que aparentment poc 
inflamada. Però és un miratge. Les seves compo-
sicions van tenir la virtut de relatar els camins 
de la fe reflexivament i en tota la seva profun-
ditat, però confiant les emocions al receptor. El 
llegat matern d'una dona molt apassionada i 
plena vida en la declamació de cada paraula i 
vers, en Jordi va ser més matisat i serè. No obstant això, la seva manera 
de recitar les veritats eternes a través de les melodies va oferir a l'oient 
la facultat de desxifrar emocionalment, comprendre espiritualment i 
discernir sota l'acció de l'Esperit Sant. El llegat encara perdura. 

 

LA HERÈNCIA 
 
L'activitat musical evangèlica de Jordi 

Roig va ser breu en el temps i en el còmput 
total de la seva vida. Diverses circumstàncies 
personals i activitats professionals li van im-
pedir desenvolupar els seus dons i talents com 



hauria desitjat. En alguns moments, el seu aprenentatge de vida el va 
portar a experiències difícils i contradictòries. Com el fill pròdig de la 
paràbola de Jesús, va passar per l’experiència de marxar fora de casa i 
sentir l’anima eixuta. No obstant això, desprès d’uns anys de dures 
proves, la fe en el seu Salvador va reviure, tornant al Pare etern, mes 
sense reprendre la composició de cançons cristianes. Però circums-
crivint-nos breument a l'àmbit secular de la seva trajectòria professional, 
al llarg dels anys el podem veure en diverses facetes, tant com a 
emprenedor empresarial, presentador, artista i creatiu. I amb el temps el 
seu procés de vida el va portar a ser la veu i la imatge d'un programa de 
màxima audiència de la televisió pública catalana, TV3. El 1993 va ser el 
presentador a la cadena catalana en pri e ti e de V st  ateix–Di e es. 
[https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/lhome-de-la-cartera-21041993/video/5766206/] L'aparició a 
la pantalla petita va coincidir amb un moment ascendent en el seu 
itinerari personal. No feia molt de temps que havia actuat com a alcalde 
d'un poble en una pel·lícula del cineasta Bigas Luna i, també, amb la seva 
bona veu i excel·lent dicció va tenir oportunitats com doblador d'estudi, 
a més que com a actor iniciava una carrera professional en una obra de 
teatre de qualitat. Amb quaranta-cinc anys començava a complir els seus 
somnis professionals.  

El seu pas per la televisió li va donar una certa fama a Catalunya i, 
especialment, a Sant Hilari de Sacalm, un municipi a uns seixanta quilò-
metres de Barcelona en el qual disposava temporalment d'una segona 
residència. La vinculació amb aquesta població i la seva popularitat 
televisiva el va portar a ser el pregoner d'una edició de la festa major. Va 
delectar la gran concurrència amb la seva habitual senzillesa i afabilitat, 
sorprenent a tothom cantant el pregó. No obstant això, el cim 
professional que començava a acariciar es va frenar de sobte un calorós 
dia de setembre de l'any 1994. Un fulminant infart a causa d'un 
aneurisma va posar fi a la seva vida terrenal. La notícia va ser de gran 
impacte i va córrer veloçment entre el desconcert de tots els que 
l'estimaven. Així i tot, el multitudinari acte de comiat a Sant Hilari de 
Sacalm, presidit pel pastor Roberto Velert, va ser un testimoni ple de 
missatge i esperança per a la població i per als creients que hi van assistir 
des de Barcelona i altres localitats catalanes. Després de l'emotiu acte, les 



seves restes van descansar al cementiri del mateix municipi, amb el dolor 
a flor de pell dels pares, els seus quatre fills i la seva segona esposa; però 
també amb la confiança posada en les eternes promeses del Salvador. 

 
L'herència de Jordi Roig no només van ser les seves cançons, que 

sens dubte van impactar en els cors de creients i no-creients. Els seus 
dos fills grans, bessons, van rebre molt especialment el testimoni musical 
i poètic del pare. I amb ell, l'esperit creatiu de la mare va ser i és un altre 
dels grans llegats. De caràcter positiu i amb una força i alegria vital 
constant, Marisa Sala va ser i segueix sent una gran ascendència per a 
ells, amb la seva passió pel teatre, el dibuix i la poesia. Isaac i Rubén han 
seguit el camí dels seus pares, component, cantant i servint als altres, ja 
sigui com a duo, en musicals cristians o en el ministeri de lloança a 
l'Església Protestant de Salou (Tarragona). Com a parella artística, durant 
un temps van explorar camins seculars amb la música i l'espectacle, però 
el Creador de l'art va orientar els seus desitjos artístics cap a Ell, 
renovant ambicions i oferint-los una nova i eterna cançó. 

Un dia Déu els va fer veure a través i enmig d'un programa secular 
de televisió d'èxit, al qual es van presentar, que havien d'abandonar allò i 
començar a compondre per al Senyor de la música i de les seves vides. 
Es van adonar que Déu els havia donat un do i que havien de fer-lo 
servir per a Ell. Així que davant la determinant veu divina en els seus 
cors, van renunciar a una hipotètica carrera professional i van començar 
a disposar les seves vides en submissió al Senyor. Les seves veus, de gran 
semblança i registre vocal amb la del pare, van ser posades als peus de la 
Creu. 

Molts anys enrere, quan els dos germans eren adolescents, Jordi 
els hi va regalar una guitarra. Van aprendre a tocar-la i amb el temps van 
compartir íntims moments familiars cantant aquells antics cants que 
havien impactat a tantes vides allà per la dècada dels 70. Algunes de les 
seves preferides, com A  cru ar s va es o Gratitud  les entonaven els 
tres junts, a tres veus i a tres guitarres en la intimitat familiar. Però 
decennis més tard, ja en l’absència del pare, Isaac i Rubén van entendre 
que havien de deixar de cantar per altres interessos i lliurar els seus 
talents al Salvador. Va ser llavors quan l'univers artístic va canviar. Si 



abans vivien més centrats a assolir un cert èxit terrenal, ara només els 
importava el nom del seu Senyor i Salvador. Així que van fer una cosa 
que mai havien fet: pregar abans de compondre, demanant a Déu que els 
ajudés a escriure noves cançons. Amb aquesta comesa en ment, Isaac va 
comprar un piano elèctric i sense mai haver estudiat l'instrument va 
començar a aprendre els primers acords. I va compondre de manera 
diferent. L'any 2012, una de les primeres cançons que va escriure per a 
Déu va ser S  T  [https://www.youtube.com/watch?v=FzoxBRBy-4s]  un bell cant de 
lloança i testimoni de poesia antitètica: 

Acas  pi t  Picass  e  c r de  cie  
Acas  Va  G gh pi t  a Creaci   e  U ivers  
Acas  Beeth ve  cre  ay r ca ci  que su perd . 
Acas  Gaud  cre  e  te p  e   que e ibera. 
Acas  ewt  c  a gravedad hi  que  e exte diera. 
Acas  Sha espeare escribi  ay r hist ria que su a r. 
 
S  Di s  e  Cread r   
pi ta i a a c  su a r  
es aestr  y es Aut r. 
S  T  i es s   
i piaste i a a e  a cru  

per  es aut r de sa vaci . 
S  T  i es s   
eres sica  eres u  
eres cada ta e  a Creaci  
s  T  Se r. 

 
Acas  e  Big Ba g  a ev uci  hicier  que y  existiera  
Acas  Re bra dt  Beeth ve   Da te e dier  fe verdadera  
Acas  A bert Ei stei  ca bi  su vida p r i sa vaci . 
 
S  Di s  e  Cread r   
pi ta i a a c  su a r  
es aestr  y es Aut r. 
Se r  h  s  T  



Se r  h  s  T . 
Se r  h  s  T  
Se r  h  s  T . 
S  T  s  T .  
S  T  i es s   
i piaste i a a e  a cru  

per  es aut r de sa vaci . 
S  T  i es s   
eres sica  eres u  
eres cada ta e  a Creaci . 
S  T  Se r  
s  T  i Di s  
s  T  Se r. 
 
Sens dubte, el poema és una profunda i bonica expressió de 

lloança a Déu, qui en Jesús els va salvar i redimir. Però, a més, S  T  
recull de manera simbòlica l'impuls de l'herència familiar. Pren la força 
poètica de l'àvia, Maria Cots; la vitalitat creativa de la mare, Marisa Sala; i 
l'excel·lent síntesi melòdica i literària del pare, Jordi Roig. S  T  és el 
llegat d'una promesa concedida en el silenci de moltes oracions. Un 
testament invisible que va quedar entreteixit en les entranyes de la vida. 
Una herència eterna.  

Isaac i Rubén van gravar S  T  en el seu primer CD, publicat el 
2015 i que tanmateix li dona nom. Però poc 
temps després, en acabar una de les actuacions 
en la seva congregació de Salou, una dona 
espanyola que molts anys enrere havia emigrat 
a Alemanya se'ls va acostar per parlar-los del 

seu pare. Mai el va conèixer, mai el va escoltar 
en directe i mai va saber res més d'ell que un 
casset que va arribar a les seves mans i que va 
escoltar innombrables vegades. Als anys 70, 
aquella dona, tot i viure lluny del seu país i 
sense més contacte amb la fe que un casset, va 



conèixer el Senyor i li va lliurar la seva vida mentre escoltava a Jordi 
Roig. Era l'àlbum E  a r de Di s (1974).  

La llavor del Pa de Vida de Jesús és sembrada per tot arreu sense 
saber on caurà ni tampoc preveure com germinarà. És una llavor viva 
que donarà el fruit al seu temps. I tot i els esdevenirs de la vida i els seus 
afanys, a la contraportada d'aquell disc de les deu llavors cantades, el 
jove Jordi Roig escrivia amb la seva pròpia mà el desig i la intenció del 
seu cor. Aquelles paraules redactades el 1974, que no tenien música ni 
eren una cançó, també segueixen parlant avui:  

…  
E  e  disc  que ah ra s stie e  tus 

a s  y  hu i de e te agradecid  e ca t  a 
Di s. Ca t  a  Di s Cread r que  se i ita a 
crear y dese te derse ueg  de su creaci  si  
que se pre cupa p r e a  a a a y uere p r 
e a. Ca t  a  Di s p der s  t a te  sub i e  
eter  y usticier  que a  is  tie p  es 
a r s  hu i de  tier  cari s  y a ig . e 
ca t  p rque ecesit  a abar e y   erece. Y  hag  c  hu i de 
gratitud p rque s  que au   sie d  ada  e a a ta t  que s y uy 
i p rta te para . 

Es p r t d  e  querid  a ig  p r  que  dese  aburrirte c  is 
dat s pers a es i i curr cu u  vitae  c  as c stu bres a  us   
exige  e  est s cas s. Y   s y i p rta te. Ta p c  fue i i te ci  a  
grabar este disc  e  que e c cas a trav s de i sica. i ay r 
a he  se ver  cu p id  si a  escuchar estas e d as se despierta tu 
curi sidad p r Aqu  a quie  e ca t  si sie tes i ter s p r  y tratas de 
ha ar e. Te asegur  que  tie es uy cerca.  

Ah ra  te esfuerces p r e te der e. Si a g  d a recibes a Crist  
e  tu vida  qui  e tre as aravi sas perspectivas que se abrir  a te ti  
rec rdar s de d  fuga  estas ca ci es y e t ces s  c pre der s e  p r 
qu  dedic  e  e as t d  i a r a  Cread r. 

Es i s si cer  dese  que este disc  te ayude a abrir tu c ra  a  
A R DE DI S. 

Afectu sa e te  



rdi R ig 
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(1969) Me siento feliz: http://www.josepmarclaporta.com/llumdenit/JR-Me-siento-feliz.pdf  
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(1974) Sólo en la gran ciudad: http://www.josepmarclaporta.com/llumdenit/JR-Solo-en-la-gran-ciudad.pdf  
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(1975) Solo en Ti: http://www.josepmarclaporta.com/llumdenit/JR-Solo-en-Ti.pdf  
(1975) Ciudadano del Cielo: http://www.josepmarclaporta.com/llumdenit/JR-Ciudadano-del-cielo.pdf  
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